
Veelgestelde vragen  

Zijn de zondelen verhandelbaar?  
Zondelen kunnen alleen aan of via Ec Durabel aan een andere of nieuwe deelnemer worden 
verkocht. De deelnemer die de zondelen overneemt moet wel in het postcodegebied van Zuidwolde 
wonen en een kleinverbruik aansluiting hebben.  
 

Wat gebeurt er met de zondelen bij verhuizing?  
Als een deelnemer verhuist kunnen de zondelen gewoon meegenomen worden, ongeacht of het 
nieuwe adres binnen of buiten het postcodegebied valt. Alleen bij aanvang van het project is het een 
vereiste dat de deelnemer ín het postcodegebied woont. 
 

Wat gebeurt er als de locatie-eigenaar het pand verkoopt?  
Alle gemaakte afspraken tussen Ec Durabel en de locatie-eigenaar zijn vastgelegd in een zogeheten 
opstalovereenkomst. Deze overeenkomst wordt vervolgens vastgelegd bij de notaris in een Akte van 
Opstal. Hiermee is voor de periode van 16 jaar vastgelegd dat de coöperatie het dak kan gebruiken 
voor het opwekken van duurzame energie middels de zonnepaneleninstallatie. Wanneer de locatie-
eigenaar het pand verkoopt, gaan deze gemaakte afspraken mee naar de nieuwe eigenaar en kan de 
coöperatie het dak blijven gebruiken. 
 

Wat gebeurt er als de stroomprijs daalt of stijgt?  
Ec Durabel verkoopt de opgewekte stroom aan het energiebedrijf Energie VanOns. Hiervoor wordt 
de marktprijs (bv € 0,034 /kWh) verkregen, het eerste deel van onze inkomsten. Die marktprijs ligt 
meestal op of boven de basisenergieprijs (€ 0,029 /kWh). 
Als de marktprijs boven de basisenergieprijs ligt, verhoogt de SCE-subsidieregeling de inkomsten tot 
€ 0,146 /kWh. Dat is het tweede deel van onze inkomsten. Als de marktprijs tussen € 0,029 en € 
0,146 ligt, wordt dus bijgepast tot € 0,146. 
Komt de marktprijs onder € 0,029, dan wordt alleen € 0,146 – 0,029 = € 0,117 /kWh verkregen, en 
zijn de inkomsten lager. 
De ontwikkelingen worden besproken tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de 
coöperatie. 
 

Welke verzekeringen heeft de coöperatie afgesloten?  
Ec Durabel sluit een aansprakelijkheidsverzekering af. 
Deze verzekering beschermt de energiecoöperatie tegen het risico van aansprakelijkheid. Als bij 
schade blijkt dat de coöperatie schuld heeft, dan wordt er aanspraak gemaakt op deze verzekering 
en de schade hieruit vergoed.  
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